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KRISLAI
Represijų architektas 
Besaikiškas įtūžimas 
Kur jų doleriai nueina 
“Laimėjo”!
Pirmo laipsnio žmogžudžiai

A. Bimba
Staigi FBI (Federal Bureau 

of Investigation) galvos J. 
Edgar Hooverio mirtis iki gi-
liausių širdies gelmių pra
virkdino visą mūsų šalies re
akcini pasaulį. Giliausiai ap
siverkė ir prezidentas Nixo
nas, per kurio trejų metų 
prezidentavimą buvo į Viet
namą pasiųsta ir paklota dau
giau kaip dvidešimt tūkstan
čių mūsų jaunų amerikiečių.

Gaila, kai žmogus miršta. 
Kiekviena mirtis kai kam iš
traukia, turi ištraukti iš akių 
gailią ašarą. Todėl visiškai 
natūralu, jeigu prie jo karsto 
apsiverkė jo giminės, jo arti
mieji.

Bet prezidentas ir visi re
akcininkai gailiąsias ašaras 
liejo ne dėl Hooverio kaipo 
žmogaus. Prezidentas nė vie
nos ašaros neišliejo nė prie 
vieno tų 20,000 jaunų ameri
kiečių karsto.

FBI įstaiga buvo sugalvota 
ir įkurta kaipo politinių rep
resijų aparatas. Netiesa, kad 
jo tikslas buvo ir yra kovoti 
prieš kriminalizmą ir krimi
nalistus. Jei tuo FBI per pas
kutinius 48 metus užsiėmė ir 
dabar užsiima, tai kodėl ne- 
besaugu mūsų miestų gatvė
se net saulėtą dieną pasirody
ti?

Ne kartų ir aš buvau gat
vėje FBI agentų “užkluptas”. 
Nė vienas jų neklausinėjo 
manęs apie kieno nors 
apiplėšimą. Jiems kas kita rū
pėjo..

Velionis Hooveris buvo poli
tinių represijų architektas ir 
galva, štai kodėl reakcininkai 
jį kelia į šventuosius.

Gal jau kitą mėnesį į Chi- 
cagą atsikels tarybinė 
meno paroda. Lietuviškie
ji “veiksniai” ir “vaduotojai” 
viešai kalba apie parodos pi- 
kietavimą. Ir tik todėl, pasi
rodo, kad toje parodoje esa
ma visos eilės puikiausių Lie
tuvos meno eksponatų. Nepi- 
kietuotų, jeigu joje nebūtų 
lietuviško meno kūrybos pa
vyzdžių I

Gal tik gandai. Nesinori 
tikėti, kad mūsų “vaduoto
jai” jau būtų pasiekę tokį 
išprotėjimo laipsnį.

Pastebėjome, kad mūsų lie
tuviškieji buržuaziniai nacio
nalistai prieš kelias dienas 
Washingtone buvo suruošę se
natoriams ir kongresmenams 
didžiulę 'puotų. Jų buvo su
sirinkę keletas tuzinų. Puota 
atsiėjo keletą tūkstančių do
lerių.

Tie visi senatoriai ir kon
gresmenai yra pusiau milijo
nieriai, arba pilni milijonie
riai. Jie buvo vaišinami iš 
lietuvių darbininkų daugumo
je pensininkų surinktais do
leriais!

Cicero lietuviai buvo suma
nę labai gražų dalyką: Lietu
von pasiųsti tuziną kitą vai
kų. Tegu jie ten savaitę kitą 
pabūna. Tegu pamato jų tė
vų gražiąją žemę. Ją pama
tę, niekados jos nebepamirš.

Bet tai “užuodė” ir prieš 
juos sukilo “veiksniai”. Pir
miausia juos prakeikė kuni-
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Mxonas vėl praplėtė karą; 
užminavo Šiaurės Vietnamo 

uostus ir geležinkelius

Šimtai Amerikos lėktuvu jau 
meto bombas po visą Šiaurės 

Vietnamą, degina miestus
Washingtonas. — Gegu

žės 8. d. Nixonas įsakė už
minuoti visą Šiaurės Viet
namo vandens pakraštį, 
kad Tarybų Sąjungos ir ki
tų socialistinių šalių laivai 
su parama nebegalėtų ten 
atplaukti. Jis kartu įsakė 
bombarduoti Šiaurės Viet
namo geležinkelius, kad ne
galėtų pristatyti karinių 
reikmenų.

Tuo dekretu prez. Nixo
nas žymiai praplėtė karą. 
Jis pasiuntė ultimatumą Š. 
Vietnamui, kad sulaikytų 
kariavimą, paleistų ameri
kiečius karo belaisvius ir tt. 
Reiškia, Nixonas norėtų, 
kad Vietnamo kovojančios 
liaudies jėgos nustotų prie
šintis ir pasiduotų 'Ameri
kos imperialistams. Vietna
mo liaudies jėgos griežtai 
pasmerkė Nixono ultimatu

Lietuvos krepšininkų su
amerikiečiais HMM rungtynes

Vilniaus “Tiesoje” B. Min- 
tautas rašo apie amerikie
čių krepšininkų rungtynes 
Vilniaus Sporto rūmuose su 
Lietuvos krepšininkais:

“Pilnutėlės tribūnos šil
tais plojimais sutiko abi 
komandas. JAV rinktinė į 
aikštelę išbėgo tokia^sudė
timi— Donas Krenšou, Mai- 
kas Keisas, Klifas Perso
nas, Gregas Popovičius ir 
Ronas Ričardas. Šie ir kiti 
amerikiečių krepšininkai — 
aukštųjų mokyklų, oro lai
vyno akademijos, koledžių 
studentai. Vyriausiam am
žiumi — dvidešimt penkeri 
metai. Reto "ūgis mažiau 
kaip du metrai. Priedo 
kiekvienas žaidėjas gana 
šoklus. Tarybų Lietuvos 
rinktinės starto penketukas 
buvo toks: Algirdas Linke
vičius, Algimantas Žukaus
kas, Saulius Patkauskas, 
Alvydas Šidlauskas ir Ro-

gas A. Juška. Paskui ant jų 
užsisėdo “veiksnių” spauda ir 
ALTa.

žmonės, matyt, tapo taip 
įbauginti, jog savo sumanymo 
atsisakė. Chicagos menševikų 
laikraštis tai paskelbė did
žiausiu šių metų “laimėjimu” 
— laimėjimu prieš Lietuvą ir 
lietuvybę išeivijoje.

Idaho valstijoj šalia Kellogg 
miestelio sidabro kasykloje 
įvyko baisi eksplozija. Atro
do, kad nelaimėje bus žuvę 
viso 83 sidabrakasiai.

Paaiški, kad nelaimės buvo 
galima išvengti. Valdžios in
spektoriai ir kompanijos va
dai žinojo apie pavojų, bet 
nė piršto nepajudino jam pa
šalinti.

Jie visi turėtų būti baudžia
mi kaip pirmojo laipsnio 
žmogžudžiai. Tai būtų efek
tingas persergėjimas kitiems 
panašiems kriminalistams, šaL 
takraujams žmogžudžiams.

mą ir pasiryžo tęsti kovą 
prieš agresorius.

Nixonas nutraukė Viet
namo taikos pasitarimus 
Paryžiuje. Abi Vietnamo 
delegacijos pasmerkė Nix
ono karinį diktatą.

Panaikino kontrolę 
mažajam bizniui

Washingtonas. — Gyve
nimo Kainų taryba paskel
bė, kad panaikinama kon
trolė mažajam bizniui, tu
rinčiam 60 ar mažiau sam
diniu.

Šis patvarkymas apima 
5 milijonus mažųjų įstaigų 
su 19 milijonų darbininkų. NAUJIENOS IŠ LIETUVOS

New Delhis. — Indija jau 
ruošia atominės bombos iš
bandymą greitoje ateityje.

mualdas Venzbergas. Rung- 
tynems teisėjavo E. Kasa jis 
(Vengrija) ir M. Huhta- 
miakis (Suomija).

Amerikiečiai siekė iš kar
to perimti iniciatyvą. Ke
lionėje po Tarybų Sąjungą 
jiems vakarykštes rungty
nės jau penktosios. Anks
tesnių susitikimų rezulta
tas lygus — svečiai dukart 
pralaimėjo TSRS rinktinei, 
o laimėjo irgi du susitiki
mus — prieš maskviečius 
ir Ukrainos atstovus. Ke
tindami persverti bendrą 
viešnagės mačų pasekmę, 
JAV krepšininkai susitiki
mui su Lietuvos rinktine 
ruošėisi labai rimtai.”

Rungtynės išėjo lygiomis. 
Puikiai pasirodė Lietuvos 
krepšininkai, Vytauto Bim
bos auklėtiniai.

Reykjavik. — Islandijos 
Švedijos, Danijos, Norvegi
jos ir Suomijos užsienio mi
nistrai susirinkime nutarė 
raginti Ameriką baigti ka
rą Indokinijoje, taipgi pasi
sakė už sušaukimą Euro
pos saugumo konferencijos.

Spekuliantai apiplėšia 
neturtinguosius

Washingtonas. — Senato
rius Hart pareiškė senati- 
riiame tyrinėjimo kambary
je, kad namų statybos spe
kuliantai apgauna neturtin
guosius ir Federalinę Na
mų administraciją, iš ku
rios apgavingai išgauna 
daugiau pinigų neva netur
tingiems padėti namams 
ingyti.

Hart reikalauja pertvar
kyti namų statybos progra
mą, kad įvairūs sukčiai ne
galėtų pasinaudoti ir ne
turtingųjų apskriausti.

Ozone Park, N. Y. 11417

šie vaikučiai — naujakuriai. Rudenį jie pradėjo lankyti 
naują Alytaus vidurinę mokyklą. Joje mokina 1,320 vaikų.

M. Baranausko nuotrauka

Nauji miesto kvartalai
Kaunas. — Dideli staty

bos darbai vyksta naujaja
me Dainavos raj. Tolyn į 
miesto šiaurę “žengia” vis 
nauji penkiaaukščiai ir de- 
vyn'iaaukščiai namai. Šiais 
metais Dainavos rajone 
statybininkai atiduos 20 
penkių ir devynių aukštų 
namų, kuriuose įkurtuves, 
atšvęs 1,560 šeimų.

Metų pabaigoj bus pasta
tyti pirmieji namai busimo
joje Šiluminės elektrinės 
gyvenvietėje Birulis k ė s e. 
Paruošiamieji darbai vyks
ta ir Kalniečių mikrorajo
ne. , *

Dar vienas milijardas
Kovo paskutinėmis die

nomis Kauno hidroelektri
nėje pažymėtas džiugus 
įvykis: nuo hidroelektrinės 
paleidimo dienos pagamin
tas ketvirtasis milijardas 
kilovatvalandžių elek t r o s 
energijos.

HES direktorius M. Mon
kevičius, ta proga paklaus
tas apie artimiausius pla
nus, papasakojo, kad hidro
elektrinės darbuotojai pa
teikė kolektyvinį, raciona
lizacinį pasiūlymą rekon

Karo moratoriumui praėjus
Washingtonas. — Karui® 

moratoriumas sujudino vi
są šalį. Demonstracijos, pi
ketai ir kitoki prieškariniai 
išstojimai įvyko 1,000 mies
tų ir miestelių. Aktyviau
siai pasirodė universitetų 
ir kolegijų studentai.

Gegužės 4 d. moratoriu
mui praėjus kovos prieš 
karą tęsiamos toliau. Mies
tuose ir miesteliuose kas
dien pasirodo būriai kovo
tojų prieš karą. Washing
tone jų daugiausia. Piketuo
jami Baltieji rūmai, Kapi
telius, Pentagonas.

Nixono įsakymas gegu
žės 8 d. užminuoti Šiaurės 
Vietnamo vandenis, praplė
sti š. Vietnamo bombarda
vimą dar labiau sujudino 
kovotojĮus prieš karą.

struoti Kauno HES įrengi
mus ir padidinti jos galin
gumą dešimtadaliu. Tai su
taupys 3.5 milijono rublių 
valstybinių kapitalinių įdė
jimų. Birželio mėnesį nu
matoma pradėti įgyvendin
ti šį sumanymą.

KPI studentų darbai
Maždaug tūkstantis pra

nešimų perskaityta šiemeti
nėje Kauno politechnikos 
instituto studentų moksli
nės draugijos konferencijo
je. Ji institute jau 21-oji. 
Kaip ir kasmet, daugiausia 
mokslinių darbų — apie 
150 —buvo pateikta vibro- 
technikos sekcijoje. Mecha
nikos fakulteto sekcijose — 
125. Geriausi instituto jau
nųjų mokslininkų darbai 
atrinkti respublikinei ir są
junginei apžiūroms — kon
kursams.

KPI studentai, sužinome 
iš “Kauno tiesos”; domisi 
ne vien mokslu. Daugelis iš 
ių lanko visuomenini esteti
kos ir meno fakultetą, kuris 
vra sudaręs muzikos.dailės, 
literatūros, dramos, kalbos 
ir elgesio kultūros sekcijas

A.Petrauskas

Sofija,, Bulgari j a. —- Čia 
įvyko tarptautinė konfe
rencija kovai prieš oro, že
mės ir vandenų teršimą 
(poliuriją). Dalyvavo 40 
valstybių atstovai.

Automobilių darbinin- 
kai smerkia karą

Atlantic City, N. J.— 3,000 
Jungtinių Automobilių Dar- 
dininkų unijos konvencijos 
delegatai pasisakė prieš ka
rą Indokinijoje.

Tuo klausimu konvencija 
užgyrė rezoliuciją ir pa
siuntė prez. Nixonui. Dele
gatai reikalauja ištraukti 
amerikiečių militarines jė
gas iš Vietnamo.

Hanojus. — Šimtai Ame
rikos lėktuvų nuolat skrai
do po visą šiaurės Vietna
mą ir vfeur mėto bombas,

Lėktuvą korporacija 
padare 56% pelno

New Yorkas. — United 
Aircraft korporacijos pel
nai už šių metų pirmąjį 
ketvirtį siekia 56%, palygi
nus su 1971 metų to pa
ties bertainio pelnais.

Pasirodo, kad algų įšal
dymas padeda korporaci
joms daugiau pelno pada
ryti, kuomet pelnai neįšal- 
dyti.

Groton, Conn. — Laivy
nas jau turi pasistatęs 100 
branduolinių submarinų.

Siūlo generalinį streiką 
prieš algų įšaldymą

San Francisco, Calif. -r-®
Vakarų pakraščio dokinin
kų unijos prezidentas Har
ry Bridges siūlo šaukti ge
neralinį visoje šalyje strei
ką prieš algų įšaldymą ir 
Mokesčių tarybos kontrolę.

Bridges nurodo, kad Mo
kesčių taryba (Pay Board), 
iš kurios pasitraukė 4 uni
jų atstovai, tarnauja didžia
jam bizniui, todėl jos veik
smai turi būt sulaikyti de
monstracijomis ir net gene
raliniu streiku. :

Jungi. Valstijos trukdo 
taikos pasitarimus

Washingtonas. — Valsty
bės departamento pareigū
nas Bray pasakė, kad Jung
tinės Valstijos ir vėl nu
trauks Vietnamo taikos pa
sitarimus, jeigu Vietnamo 
liaudies jėgos 'ir toliau tęs 
ofensyvą.

Bray taipgi informavo, 
kad 20 Tarybų Sąjungos ir 
kitų socialistinių prekybi
nių laivų istovi Šiaurės 
Vietnamo uoste Haiphonge. 
Kai vieni iš ten išplaukia, 
tai kiti atplaukia, A . >

Surado naują planetą
Livermore, Calif. — As

tronomijos moksliniu kas 
Brady skelbia suradęs nau
ją planetą, tris kartus di
desnę už Saturną.

ši planeta apie 6 'bilijo
nus mylių tolio nuo mūsų 
Žemės. Ji randasi toliau už 
Pluto planetos.

Morgantown.— Prie West 
Virginijos universiteto stu
dentų, kovojančių prieš ka
rą, prisidėjo nemažai mai- 
nierių ir kitų darbininkų. 

degina miestus, miestelius 
ir kaimus. Daug civilinių 
žmonių žūsta. Bombos 
sproginėja jau visai arti 
Kinijos rubežiaus.

Pekinas praneša, kad 
bombos pataikė Į 2 Kinijos 
laivus Šiaurės Vietnamo 
uoste, padarė laivams daug 
žalos, sužeidė kelis laivų 
tarnautojus. Kiek pirmiau 
bombos sužalojo 4 tarybi
nius laivus.

Karo frontuose Pietų 
Vietname tebeeina griež
tos grumtynės. Liaudies jė
gos tebelaiko iniciatyvą, 
laiko apsupę keletą miestų. 
Saigono kareiviuose ūpas 
nupuolęs, tūkstančiai bėga 
iš mūšių lauko. Prezidentas 
Thieu atstatė kelis genero
lus iš vadovybės. Jis šau
kia, kad “tėvynė yra pavo
juje”. j

Maskva. —Kanados elek
tros inžinieriai baigė in
spekciją TSRS jėgainių sto
čių Sibire. Kanados inžinie
riai susitarė kooperuoti su 
tarybiniais inžinieriais.

White Sulphur Springs, 
W. Va.— Čia susirinkę re- 
publik o n a i gubernatoriai 
užgyrė Nixono programą ir 
ragina Kongresą ją priimti. 
Apie karą nei žodžio nesa
ko.

Pusantro bilijono 
deficito prekyboje
Washingtonas. — Valsty

bės sekretorius Rogers ap
gailestavo, kad per šių me
tų pirmąjį bertainį Jungti
nės Valstijos turėjo preky
boje su užsieniu deficito 
net pusantro bilijono dole
rių. Ta^i didžiausias preky
boje deficitas.

Pirmiau per 77 metus 
Jungtinės Valstijos padary
davo pelno užsienio preky
boje. -Pirmu kartu nuosto
lius panešė 1971 metais. 
Šiais metais nuostoliai dar 
didesni. ,

Londonas.—Daugiau kaip 
19,000 Anglijos dokininkų 
paskelbė 24 valandų streiką 
Gegužės Pirmąją minėti.

Areštavo unijos vadą
Washingtonas—FBI areš

tavo Jungtinės Mainierių 
unijos distrikto 19 sekreto
rių - iždininką Albert Ed. 
Pass, Middlesboro, Ky.

Jį kaltina suokalbyje da
lyvavimu nužudyti Yablon- 
skį. Pass pristatytas teis
man, kuris jau rado kaltais 
du Yablonskių žudytojus.
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Nejaugi Vietnamas pasmerktas 
visiškam sunaikinimui?

Baisiai pavojingos kalbos iš mūsą sostinės Wash- 
ingtono plinta po pasaulį. Jau atvirai kalbama apie su
stiprinimą ir suaktyvinimą Amerikos armijos Indokini
joje. Skubiai siunčiama daugiau laivą ir mariną. Dar 
labiau stiprinamos oro jėgos. Padidinti bombardavimai 
abiejose Vietnamo zonose — Pietinėje ir Šiaurinėje. 
Amerikos atstovai vėl pasitraukė iš Paryžiaus konfe
rencijos. Vadinasi, derybos dėl baigimo karo vėl nu
trauktos. Paskelbta, kad mūsą Jungtinės Valstijos su
tiko kasmet mokėti Tailando karališkai valdžiai po šim
tą milijoną doleriu už naudojimą Tailando 10,000 vyru 
armijos Laose, taip pat tam pačiam Tailandui bus ap
mokėta už karo lėktuvą panaudojimą bombardavimui 
liaudiečią poziciją.

Žodžiu, Vietnamo karas mūsą vyriausybės yra to
liau plečiamas ir aštrinamas. Ištraukdamas Amerikos 
vyriausybę iš Paryžiaus konferencijos, prezidentas Ni- 
xonas visam pasauliui sako: Nuo dabar tik ginklais vi
sus šio karo klausimus spręsime!

Tuo tarpu praeitą pirmadienį spaudoje tapo pa
skelbta svarbi dvieju amerikiečiu profesorių pravesta 
speciali studija, ką jau yra Amerikos lėktuvais bombar
davimas padaręs vien tiktai Pietiniame Vietname, ir 
tiktai pradedant su 1965 m. ir neįimant praėjusią ir šią 
metą padidinto bombardavimo rezultatą. Studiją atliko 
prof Arthur H. Westing iš Windham kolegijos ir prof. 
E. W. Pfeiffer iš Montanos universiteto. Ją surasti ir 
paskelbti bombardavimo rezultatai šiurpulingi. Jau net 
ir kolumnistas Anthony Lewis sako: “Skaičiai tokie kva
pą atimantys, jog žmogą priverčia sustoti ir pagalvoti: 
dvidešimt vienas milijonas didžiulių skylių ant žemės pa
viršiaus tik tokio dydžio šalyje kaip mūsą Missouri vals
tija”! Tik tarp 1965 m. ir 1971 m. amerikiečiai Pietą 
Vietname išsprogdino dvidešimt vieną bilijoną svarą 
sprogstančią medžiagą, arba 497 svarus ant kiekvieno 
akro, arba 1,215 svariį ant kiekvieno P. Vietnamo gy
ventojo ! Profesorią raportas nurodo, kad tais bombar
davimais ir šiaip chemikalais beveik sunaikinti visi 
P. Vietnamo miškai. Pirma negu pinklu piausi medį, 
turi iš jo rankomis išlupinėti geležines skeveldras!

Na, o kaip sakyta, į profesorią apskaičiavimą neį
einą dar padidinto 1971 metą ir šią 1972 m. bombarda
vimo rezultatai. Todėl kyla klausimas: Nejaugi mū
są vyriausybė yra nusprendus visą Vietnamą visiškai 
sunaikinti ?

Šita mūsą vyriausybės politika pasipiktinimas gais
ro greitumu plinta Amerikos žmonėse. Antai, net Na
cionalinė Amerikiniu Karo Belaisviu ir Dingusią Viet
name Šeimą Lyga, kuri iki šiol rėmė prezidento Nixo- 
no politiką, pakeitė savo nusistatymą. Ji jau protes
tuoja prieš karo tęsimą. Karo belaisviu žmonos ir sesės 
iškėlė šūkį: “Nixonas turi užbaigti karą, arba išrink
sime prezidentu tokį žmogą, kuris karą užbaigs-nu- 
trauks!”

Netenka abejoti, kad šią moterų pavyzdį paseks 
daug kitą amerikiečių, kurie iki šiol rėmė vyriausybę 
Vietnamo karo klausimu.

Kas ką rašo ir sako
“KĄ JŪS DAROTE?”

Tokiu pavadinimu skai
tome straipsnelį tik šiomis 
dienomis mus pasiekusio 
Vokietijos lietuvių leidžia
mo žurnalo “Nemuno kraš-
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tinę savižudybę ? Pasilikite ją 
sau!

Ką siūlo šitie gelbėtojai 
(kaip ištarsi šį žodį be pagie
žos?).

MILŽINIŠKAS
IŠGELBĖJIMO DARBAS

siu tu (H, u ketvirtame 
“Kultūros Barai” numeryje 
atspausdintas labai įdomus 
Algimanto Patašiaus strai
psnis “Atgyja mirštantys 
paveikslai”. Jame autorius 
mus supažindina su Lietu
vos menininką didžiuliu su
sirūpinimu išgelbėti senus 
tapybos kūrinius nuo susi
naikinimo. Su daugybe ją 
laikas jau baigia susidoro
ti. Labai energingai imasi 
juos restauruoti (atsteigti, 
atstatyti).

Šiam prakilniam darbui 
Lietuvoje vadovauja ilga
metis LTSR Dailės muzie
jaus direktorius dailininkas 
Pranas Gudynas. Jis jau 
turi “išsiauklėjęs” grąžą 
būrelį sau pagalbininką 
restauravimo darbu specia
listą.

f Prieš juos stovi tikrai 
stulbinantis darbas, kaip 
parodo skaičius meno kūri
mą, kuriuos siekiama res
tauruoti, išgelbėti nuo su
sinaikinimo. Patašius rašo: 

“...dirbtuvių kartoteko
se suregistruota restauraci
jos laukiantys ekspona
tai resublikos muziejuose: 
Rokiškio muziejuje — viso 
apie 10,400. Biržą—apie 1,- 
500, Telšių — apie 1,500, 
Šiaulių “Aušros” — apie 3,- 
300, Kretingos — apie 500. 
Vilniaus Istorijos-revoliuci- 
jos muziejuje — apie 30,- 
000 ir 1.1.

i Kaismet respublikos mu
ziejai pasipildo tūkstančiais 
nauju eksponatą. Praėju
siais metais restauruota ir 
konservuota viso 2,678 eks
ponatai.

Prie šią skaičių nieko ne
galima pridurti”.

Mūsą nuoširdžiausi linkė
jimai restauratoriams sėk
mės šiose ją garbingose pa
stangose.

Iš laiškų
Didžiai gerbiamam 

“Laisvės” Redakcijos 
Kolektyvui ir 
Skaitytojams

KUR LINK MŪSŲ JAUNIMAS?
da sutinka didelį pasiprieši- 

au-
Ne prieš keliolika, bet 

prieš keletą metą Ameri
kos koleginis jaunimas bu
vo užguitas per mokyto
jus ir tik klausėsi paskaitą 
apie pirmąjį Amerikos pre
zidentą Jurgį Vašingtoną, 
apie Laisvės varpą (Liber
ty Bell) ir Abrahomą Lin- 
kolną, kuris paliuosavo juo
dąją rasę (negrus) iš ver
gijos.

Aukštosiose

nimą liaudyje, o 
giau jaunime. 1970 m. geg.
1 d., kada Neonais puolė 
Kambodiją, Amerikos kole
ginis jaunimas išėjo į tokią 
griežtą kovą, kad sudrebi
no visą šalies struktūrą. 
Daug universitetą užsii 
kelioms dienomis, o kiti 
ir visam mėnesiui. Geg. 19 
dieną dar buvo pranešta, 

mokyklose kad dar 250 universi 
jaunimas nebuvo informuo- į uždaryti. Per tą laiką 

’studentą buvo užmušta, ir 
visokios žalos padaryta už 
$9,000,000.

Taigi, mūsą koleginis 
nimais jau ne toks,

darė
net

tetų
14

tas apie didelius klasią 
skirtumus šioje šalyje, apie 
skurdžią klasę, o tik sakė, 
kad čia visko visiems yra, 
tik reikia mokėti paimti. 
Būk pirmesnis ir apsukres
nis už kitą ir imk—naudok 
savo laimę. Tavo laimėj 
ir garbė visuomenėje pri
klauso nuo tavo turto, nuo 
dolerią kiek tu ją turi. Bet 
kas su tavim gali įvykti, 
jei neturėsi to pasisekimo? 
Tam vaistą nėra...

Jauniems žmonėms be pa
tyrimo ir susidūrimo kom- 
peticijoje, viskas skambėjo 
puikiai. Bet išėjus į gyveni
mą su tokiu pasiruošimu, 
greitai tekdavo nusivilti. 
Smulkus biznieriuis ir ma
žas žemės savininkas ne
turi progą lenktyniuoti su 
stambiuoju kapitalu. Vi
durinės klasės sūnūs ir du
kros, baigę kolegijas, bet 
neturėdami kapitalo, palie
ka turtingosios klasės ver
gais. Jiems dirbk ir juos 
apgink, ją turtą saugok 
nuo biednuomenėis...

Mūsą koleginis jaunimas 
dažnai atsižymėdavo orgi
jomis ir negražiu išdykavi
mu. Be to, buvo tradicija 
vieną kartą per metus' su
važiuoti į Fort Lauderdale, 
Fla., ir čia kelias dienas ir 
naktis paūžti. Bet tas siau
tėjimas privargino Fort 
Lauderdale gyven toju s. 
Valstijos policija pradėjo 
daryti tvarką, ir paskuti
niais keleriais metais tas aukoti 
siautėjimas nebepasikarto- žmonių ir Izraelis turi [pasi
ja.

Pagaliau užėjo “ypią ga
dynė”. Tai vis daugumoje 
tos pačios vidurinės klasės 
vaikinai ir merginos. Jie

j au
šo ks 

jis buvo prieš kelis metus. 
Į rimtą kovą, žinoma, stoja 
ne tie basakojai, o švarus 
ir rimtas jaunimas. Stoja 
ne uždegti vieną kitą auto
mašiną gatvėje, bet duoti 
smūgį šiai sistemai, kuri be 
karą ir alginės vergijoj ne
begali gyvuoti.

Yra žmonią, kurie turi 
didelį pasitikėjimą balsavi
mo keliu atsiekti nepapras
tus laimėjimus. Jeigu taip, 
tai ateinančiais rinkimais 
Amerikoje tikrai turėtu 
įvykti daug kas nepapras
to. Apskaičiuojama, kad 
negrai duos iki 12,000,000 
balsuotoją, o jaunimas, ku
ris gavo teisę balsuoti, duos 
25,000,000 balsuotoju. Kaip 
negrai, taip ir jaunimas, 
karui priešingi i,r reikalau
ja dideliu reformą valdžio
je: Lygybės darbe, moksle, 
taksą mokėjime, sveikatos 
saugojime ir kūdikių auklė
jime. Galima pranašauti, 
kad didelis kiekis balsų bus 
atiduota, ne už partiją, bet 
už kandidatą, kuris Atsa
kys teigiamai j šiuos visus 
klausimus.

J. Dzūkelis
Kairas. — Egipto prezi

dentas Sadatas, grįžęs iš 
Maskvos, pasakė, kad su 
TSRS pagalba “aš galią pa- 

mūšiams milijoną

ruošti paaukoti milijoną 
ar daugiau savo žmonių”, 
iki arabą žemės bus išlais
vintos.

So. Boston, Mass.
LLD 7-tos apskrities meti
nis suvažiavimas įvyko ge
gužės 7 dieną. Suvažiavimą 
atidarė apskrities org. A. 
Kandi’ a š k a, paskirdamas 
į mandatą peržiūrėjimą E. 
Repšienę. Ji raportavo, kad 
dalyvauja 6 kuopos su 24 
delegatais. v

Suvažiavimo pirmininku 
išrinktas A. Kandraška, se
kretoriumi J. Jaskevičius. 
Perskaityta protokolas iš 
pereito suvažiavimo ir pri
imtas. Apskrities Komite
tas raportavo, kad buvo su
rengta du piknikai spaudos 
naudai — Haverhill ir Wor
cester. Abu buvo pasekmin
gi, davė gražios paramos 
pažangi r ;ai spaudai—“Lai
svei”, “Vir “Liaudies 
Balsui”.

Kuopą raportai: Visos 
apskr. ribose kuopos veikia 
gerai, rengdamos mažes
nius parengimėlius bei pa
silinksminimus su pelnu ir 
aukodamos įvairiam pa
žangiam veikimui. Taipgi 
raportuota, kad jau kuopą 
sekretoriai baigia iš narių 
išrinkti duokles. Tik buvo 
nusiskundimą mūsą narią 
senatve ir sirgimais bei mi- 
rimais.

Naujuose sumanymuose 
apkalbėta vasariniai paren- 
gimai-piknikai. Buvo siūly
ta surengti Havehillyje 
“Laisvės” naudai pikniką. 
Bet po trumpu diskusiją 
pasirodė, kad pas juos nėra 
vienybės ir kad niekas ne
nori apsiimti į komitetą. 
Kalbėta apie Wore esterio 
Olympia Parką. Bet ka
dangi jau Olympia parkas 
parduotas svetimtaučiams 
privatiškiems biznieriams 
tai biskį sunkiau būtą, nes 
daug dalyką yra pakeista. 
Bet jei Wore, turėtą spė
ką, tai galima butą sureng
ti pikniką. Worcesteryje tos 
pačios bėdos su senatvėmis. 
Visi skundžiasi, kad jau ne
turi spėką dirbti. Bet ma
tyti, kad apskrities kuoluo
se dar yra draugią, kurias 
galėtu susitarti su Worces-

terio draugėmis ir surengti 
pikniką.

Apskrities iždininkas ra- 
jportavo, kad ižde randasi 
175 dol. Nutarta pasveikin
ti “Vilnies” suvažiavimą su 
25 dol. ir paaukoti “Lais
vei”, “Liaudies Balsui” ir 
anglu kalba dienraščiui po 
$25. Viso išaukauta šimtas 
dolerią.

Apskrities valdyba pasili
ko ta pati senoji.

Pirm.A. Kandraška 
Sekr. J. Jaskevičius

Westford, Mass.
Smuikininkas ant stogo”
Jau ketvirtas metas, kaip 

aš gyvenu ‘Nursing Home. 
Teko ir man pamatyti tą 
įdomų veikalą “Smuikinin
kas ant stogo”, kuris apra
šo žydą iš Lietuvos gyveni
mą. O kas iš senesniu t
žmonių nežino, kaip Lietu
vos kaimuose gyveno žy
dai? .

Šis veikalas tęsėsi per dvi 
valandas. Prasideda ir bai
giasi su žydu gyvenimu, su 
vestuvėmis, su momentais 
ašarą ir momentais džiaug
smo.

Mūsą apylinkės mieste
liuose dabar yra suorgani
zuoti klubai, i kuriuos įei
na nejaunesni nariai kaip 
65 metu amžiaus. Tai yra 
pensininku klubai. Tai ir 
iš mūsą “Nursing Home” 
kai kurie priklausome, ku
rie dar galime pavaikščioti. 
Mokestis tik $1 į metus. Ot, 
dėka klubo, ir šį veikalą te
ko pamatyti./

J. Gaidys

Berlynas. — Apie 350,000 
Vakarą Berlyno gyventoju 
per velykines šventes lankė
si socialistiniame rytiniame 
Berlyne ir ten susitiko su 
savo giminėmis. Dabar per 
kitas šventes lankysis anie 
700,000.

Hamburg, Vakarą Vokie
tija. — Teismui pristatytas 
d r. H abu, karo metu buvęs 
Varšuvos viršininkas ir at
sakingas už nužudymą 5,- 
000 lenku.

lėjimas, nejaučiant Lietuvos 
kvapo, yra tuščios kalbos apie 
lietuvybę,

“Dirva” kaip kažin ko bijo 
knygų, filmų iš Lietuvos. Jos 
argumentas: “Juk Lietuvoje 
niekas nepasirodo be Maskvos

Nuoširdžiai sveikiname 
visą Jūsą kolektyvą ir ma
loniuosius “Laisvės” skai
tytojus su Gegužės Pirmo
sios—darbo žmonių tarp
tautinio solidarumo švente, 
linkime Jums visiems kuo 
geriausios sveikatos ir dva
sinės stiprybės Jūsą sun
kioje kovoje prieš monopo
listinį kapitalą, už darbo 
žmonią teises, už socialisti
nių idealą pergalę Jūsų ša
lyje.

Telydi jus laimė ir sėk
mė.

tas” 5-jame numeryje. Ra
šo P. Benderius. Jis sako:

“Dirvos” skyrelis “šis bei 
tas” spausdinamas be parašo. 
Tai tarytum ir redakcijos nuo
monė. Tačiau skaityti tuos 
skyrelius dažnai yra labai ne
lengva. Jie ištisai ką nors įta
rinėja, ką nors “demaskuoja”, 
atskiria nuo lietuvybės ir t.t. 
Kartais, juos beskaitant, nori
si sušukti: Ką jūs darote?

Toks pats noras spontaniš
kai kylo skaitant pastabas dėl 
vaikų švietimo Amerikoje. Jo
se visaip įrodinėjama, kad 
negalima įsileisti į šeštadienio 
mokyklas nieko, kas yra iš 
Lietuvos. Ir įrodinėjama su to
kiu užsispyrimu, kad tiesiog 
pato jauti: o vis tik šeštadie
nio mokyklos negali apseiti be 
Lietuvos, o vis tik vaikų auk-

aprobato”. Vadinas, nieko iš 
Lietuvos negalima pasiimti.

Bet jeigu “Maskva apro
buoja” “Lietuvos” ansamblio 
išvykas ir tuo pačiu lietuviš
kos dainos garsinimą svetur? 
Bet jeigu “Maskva aprobuo- 
ja” nesuskaičiuojamas Mairo
nio knygų laidas su didžiu
liais tiražais? Bet jeigu “Ma
skva aprobuoja” lietuvių gar
bės — Trakų pilies — atsta
tymą? Bet jeigu “Maskva ap
robuoja” puikių Parodų rūmų 
pastatymą? Bet jeigu “Mas
kva aprobuoja” įžymių Lietu
vos mokslininkų garsėjimą 
svetur. Bet jeigu...

Užteks! Argi viso to reikia 
atsisakyti vien todėl, kad yra 
Lietuvoje ir kad tai “aproba
vo Maskva” ?

Lietuvos ž. ū. akademijos 
' darbuotojai:

A. Trumpickas
Doc. P. K ai išakys
Doc. J. Petrulis
Doc. K. Petrulis
Doc. P. Šokas

1972.IV.18 d. j

nebesutinka su savo tėvu 
santvarka ir protestui prieš 
juois neskilta barzdos, ne
kerpa plauką, nenešioja ba
teliu. Atrodo į klajoklius.

Bet, žinoma, rimta publi
ka ir rimtas jaunimas su 
jais nieko bendro neturi.

Su laiku visiems įkyrėjo 
Vietnamo karas. Tūkstan
čiai jauną vyruką, kurie 
buvo šaukti ateiti į kariuo
menę ir būti išgabentais į 
Vietnamo džiungles, pasi
šalino. Sakoma, kad 60,000 
ją randasi Kanadoje, 3,000 
Švedijoje, o, dar kiti nežino
ma kur. šiame atsitikime 
pasišalinimas dar nereiškia 
savimeilę, dalinai, tai yra 
protestas prieš karą, o da
linai klasinis susipratimas 
neginti turčių reikalus, ne
mirti už jūją pelnus.

Kiekvieną kartą, kada 
mūsą valdžia pradeda plės
ti karą Indokinijoje, visa-

lift

žela, žinomo Lietuvos Ko kais sekretorius. Greta 
visuomenės mokslą s

Kvailystė! Ką jūs, ponai iš 
“Dirvos” patarinėjate ? Tau-ir ją šeimas

“Laisvės” laikraščio re
daktoriui.

Gerb. Antanai, nuošir
džiai sveikinu Jus ir Jūsą 
žmoną Ilsę, o taip pat Jūsą 
redakcinį - leidybinį ir tech
ninį personalą: Liliją Kava
liauskaitę, Ievą Mizarienę, 
Nelę Ventienę, Joną Gašlū
ną, Steponą Večkį, Joną 

! Lazauską, Dili. Malinauską 
su Gegužes

Pirmąja — tarptautine dar- Į 
bo žmonią solidarumo, pa
vasario džiaugsmo ir tai
kos švente.

Linkiu Jums neišsenkan
čios energijos, kūrybinių 
minčių, giedrios nuotaikos, 
gražių darbo pergalių, ge
ros sveikatos ir daug, daug 
džiaugsmo asmenį n i a m e 
gyvenime.

Rimantas Valatka
Vilnius, 1972 m. gegu

žės 1 d.

Šioje nuotraukoje — Lie
tuvos TSR Mokslą Akade
mijos Prezidiumas, kuris 
buvo išrinktas kovo pabai
goje įvykusiame visuotinia
me Akademijos susirinki
me. Pirmoje eilėje iš kairės 
sėdi Akademijos viceprezi
dentas Algirdais Žukauskas, 
jaunas, tačiau visame pa
saulyje žinomas šiluminės 
fizikois specialistas. Šalia 
jo — Prezidentas Juozas 
Matulis, einantis šias pa
reigas nuo 1946 metų, .kai 
vėl buvo atkurta Akademi
ja. Sekantis yra Juras Po-

munistų partijos veikėjo 
Karolio Požėlos sūnus. Jis 
dabar išrinktas antruoju 
viceprezidentu. Kraštinis 
šioje eilėje — ekonomistas 
Kazimieras Meškauskas, A- 
kademijos ir Prezidiumo 
vyriausiasis mokslinis sek
retorius.

Antros eilės kairiajame 
krašte stovi seniausias Lie
tuvos fizikais (gimęs 1897 
m.) Povilas Brazdžiūnas, 
jiis yra Akademijos Fizikos, 
technikos ir matematikos 
mokslą skyriaus akademi-

riaus akademikas sekreto
rius Vladas Niunka. Eilės 
viduryje — žinomas litera- 
tūroiS kritikas ir tyrinėto
jas Kostas Korsakas. To
liau — naujai išrinktas 
chemijos ir biologijos mok
slų skyriaus akademikas se
kretorius Leonardas Kai
riūkštis, didelis miškinin
kystės specialistas. Eilės 
krašte — Vilniaus univer
siteto rektorius, visame pa
saulyje pagarsėjęs mate
matikas Jonas Kubilius.

K. Liubšio nuotrauka
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Minėjome Gegužės Pirmąją
Balandžio 26 dieną gra

žiai pravesta LLD 75 kuo
pos susirinkimas ir Pirmo
sios z Gegužės programa. 
Narių ir svečių šį kartą su
sirinko daugiau, negu į pa
prastus kuopos susirinki
mus. Dalyvavo būrelis ir 
ukrainiečių.

Kaip visuomet, draugė 
M. Kancerienė ir jos talki
ninkės paruošė skanius pie
tus. Po ptietų greitomis at
liktas organizacinis kuopos 
mitingas. Išklausyta valdy
bos ir komisijų pranešimai, 
nutarta “Vilnies” suvažia
vimą pasveikinti su 200 do
lerių. Baigus biznio reika
lus, eita prie kultūrines 
programos.

Kuopos pirmininkas žy
mėjo, kad šiais metais su
tinkame Gegužės Pirmąją, 
kuomet pavasario grožį nu
stelbia padidėjusi karo au
dra Indokinijoje, žmonių ir 
augalijos žudynė. Į estradą 
iškviesti F. ir Elena Man- 
kauskai, su daina jie pradė
jo programą Elena Man- 
kauskienė, akompanuojant 
F. Mankauskui, atliko ke
letą dainelių solo. Taip pat 
jiedu abudu davė klausyto
jams duetą.

J.Kanceris kalbėjo apie 
padidėjusį karą Vietname. 
Jis baigė kalbą momentui 
tinkamu eilėraščiu. Svečias 
ukrainietis Bilies kalbėjo 
anglų, o paskiau ir ukrainų 
kalba. Jis sakė, kaip svarbi 
ir reikalinga veikla prieš 
didėjantį karą ir kova prieš 
reakciją. Mildred Friberg- 
Savukaitė smerkė žmonių 
žudynę Vietname, ragino 

visaip remti kovą už tai-

ką, teikti visokią paramą 
tiems, kurie tampa karo 
aukomis.

S. Zavis pasakė išsames
nę kalbą šio momento rei
kalu. Rašyta jo kalba 
skambėjo su poetine into
nacija. Tai buvo istorinis 
priminimas šių dienų saka
lams, kurie skrenda į Viet
namą. Zavis vykusiai pa
vaizdavo tą istorijos lapą, 
kai drąsiai ir išdidžiai Hit
leris skrido į Leningradą, 
Maskvą, bet krito negar
bingai pats savo lizde — 
Berlyne. Baigęs kalbą — S. 
Zavis dar pridėjo keletą 
Mandolinų solų.

Viešėję Miamyje svečiai 
jau baigia išskraidyti. Ka
nadietis veikėjas P. Šiuple- 
vičius susirinkime jau atsi
sveikino su mumis, palinkė
damas geriausios sėkmes 
mūsų veiklai. Taip pat pri
mename LLD 75 kuopos 
nariams, kad sekantis mū
sų susirinkimas ir kultūri
nė programa įvyks jau ge
gužės 24 dieną.

V. Bovinas

Waterbury, Conn. ,
Balandžio 30 dieną čionai 

įvyko LDS 5-sios apskrities 
konferencija. Apskri t y j e 
yra 6-ios kuopos, delegatus 
prisiuntė penkios kuopos. 
Buvo 12 delegatų, tai su 
valdybos 4 balsais, viso su
sidarė 16 balsų. Konferen
cija nebuvo skaitlinga, bet 
gera.

Konferencijoj e kai beta 
apie LDS reikalus kaip 
gauti naujų narių ir kaip 
senus palaikyti. Pasirodė, 
kad yra svarbu naujus gau
ti, bet taip pat svarbu juos 
palaikyti. Reikalinga dau-
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LIŪDNAS PRISIMINIMAS

Antanas Kushlis
Mirė gegužės 13, 1968

Jau keturi metai sukako kai mirė mano myli
mas vyras. Su liūdesiu prisimenu tave. Likai 
mano mintyse ant visados.

Barbora, žmona
Riverdale, N. Y.

SVEIKINIMAS
Sveikinu visą “Laisvės” kolektyvą ir brangias mo

tinas su Motinos Diena, kurios kovoja už taiką ir dar
bo žmonių reikalus. Spaudžiu jūsų dešinę, brangios 
draugužės, jūsų sunkioje kovoje, ir trokštu, kad nudžiū
tų ašaros nuo motinų veidų. Te būna taika pasaulyje!

P. V. Gasparienė
Grand Rapids, Mich.

giausia dėmesio kreipti į 
kuopų sekretorius, nes jie 
geriausia gali narius pažin
ti ir su jais ryšius palaiky
ti. Sekretoriams tūri būt iŠ 
Centro padidintas apmokė
jimas.

Diskusuojant buvo išsi
reiškimų, kad seime šitas 
klausimas būtų aptartas. 
Jeigu pasirodytų, kad pini
gų Centre tam tikslui ne
užtenka, tai kad būtų su
laikytas mokėjimas stipen
dijų studentams, o tie pini
gai sunaudoti apmokėjimui 
sekretoriams. Iš to būtų 
daugiau naudos.

J. Strižauskas

Detroit, Mich.
Vilniečių, Laisviečių, ir 
Kanadiečių Banketas— 
Susitikimas

I .

| Pirmą sykį istorijoje 
Detroite bus toks nepapras
tas banketas - parengimas, 
kokio rjiekad čia nebuvo. 
Kodėl nepaprastas? Todėl, 
kad tame bankete dalyvaus 
chicagiečiai, newyorkieciai 
ir kanadiečiai. J i e suva
žiuos čia, kad finansiniai 
paremti pažangius laikraš
čius “Laisvę”, “Vilnį” ir 
“Liaudies Balsą”.

Banketą rengia LLD 52 
kuopa proga paminėjimui 
Miko Detyoitiečio-Masio 80- 
ojo gimtadienio. Kuopa nu
tarė tai padaryti nes 1916 
metais Mikas Detroitietis 
ir kiti detroitiečiai suorga- 

: nizavo LLD 52 kuopą, ir 
Mikas buvo jos pirmas iž
dininkas.

Banketas įvyks sekmadie
nį, gegužės 28 d. 1 vai. po 
pietų, Detroito Lietuvių 
Klubo namuose, 4114 W. 
Vernor Highway. Pietūs 
kainuos $2.50 asmeniui. Vi
są banketą finansuoja Ste
fanija paminėjimui savo tė-

velio gimtadienio.
LLD kuopai nebus jokių 

išlaidų. Taigi, kuopos val
dyba prašo visus Detroito 
ir apylinkės lietuvius gau
siai dalyvauti šiame banke
te ir paremti mlūsų pažan
gius laikraščius. Jokių do
vanų jubiliatui Mikui ne
reikia, jei bus pinigiški 
sveikinimai, tai viskas bus 
perduota laikraščiams.

Žada atvažiuoti į banketą 
LLD Centro sekretorė Ieva 
Mizarienė iš New Yorko, 
kuri, tikimės, pasakys mums 
įdomių pranešimų. Prie to, 
dainuos Detroito Trio ku
riam vadovauja mūsų mu
zikė Stella Smith.

Taigi, įsitėmykite dieną 
ir banketo vietą, ir visi da
lyvaukime pagerbimui mū
sų kuopos pirmojo iždinin
ko ir parėmimui mūsų pa
žangių laikraščių: “Lais
vės”, 
dies

“Vilnies” ir “Liau- 
Balso.”

Narys

riwmmm m

SILK SCREEN PRINTER

Posters and some color matching 
and set-up film cutting and photo 
screen experienced required.

Excellent starting salary, 
fits. For national retail
chain in new, modern suburban 
cation.

Must read and speak English.
Apply Personnel Dept.

MILLER-WOHL

Chicago, 111.
ALISĖ JONIKIENĖ 

LIGONINĖJE 
šeštadienio (balandžio 29 

d.) į sekmadienį naktį A. 
Jonikienė eidama savo na
muose k rito ir skaudžiai 
susižeidė koją ir ranką. 
Skubiai nuvežta į ligoninę, 
kur susiūtos žaizdos ir su
teikta pirmoji pagalba. Po 
to buvo parvežta į namus. 
Manė, kad viskas bus gerai, 
bet sveikatai einant pras
tyn, antradienį (geg. 2 d.) 
ji buvo nuvežta į Osteopa
thic ligoninę, 5200 So. Ellis 
Ave., kamb. 312, lova 2, Chi
cago, Ill. 60615.

Linkėtina sėkmingo ir 
greito pasveikimo.

Nellie De Schaaf

915

HELP WANTED-MALE-FEMALE HELP WANTED-MALE-FEMALE

bene- 

fashion
lo-

Secaucus Rd., Secaucus, N. J.
201-863-9256

(35-37)

MACHINISTS 1st Class. Toolroom 
of modern plastics molding plant. 
Good opportunity. See Mr. Stern. 
TECHNIPLAST, INC, 231 Main St., 
Little Falls, N. J. 201 785-1400. 
(Please mention this ad). (35-38)

MAINTENANCE MECHANIC
Well established plastic products, 

manufacturer with modern plant 
seeks individuals with 3 to 5 years 
experience on HPM and Stokes In
jection molding machines. Perman
ent position. 5 day week. Excellent 
working conditions and fringe be
nefits.

EMELOID CO.
1239 Central Ave., Hillside, N. J.

An equal opportunity employer 
(35-38)

CABINET POLISHER REFIN
ISHER. Inside store or outside 
calls, full or part time. Call 245- 
6700 for appointment or informa
tion.
BALDWIN PIANO ■& ORGAN CO. 
922 7th Ave., Nev^ York City, 10019 
! (35-41)

BAKER
Exp. Year-Round. Apply Montcalm.
Rest. Lake George, N. Y.

518-793-6601 j
(31-36)

SCALLOP CUTTER
Experienced on Keller type machine

A Also Piece Sewer 
Male or Female.

EUREKA CUTTING Ser.
6807 Smith Ave. North Bergen, N.J.

(31-38)

TOOL MAKER

For progressive dies. Multi-slide ex
perience helpful. Freeport, L. I. 
N. Y. area.

516-379-4232
(32-35)

OPERATORS
ON DRESSES

Section or Whole Garments. Perm
anent. Union Benefits.

I & T. DRESS CO. 
93-10 95th Avenue 

Ozone Park, Queens
Tel. 847-4544

(32-37)

COOK
New nursipg home in Raritan area, 
5 day work week, pleasant working 
conditions and benefits. Call Mr. 
Takacs at 201-272-6660.

V (32-38)

NEEDED AT ONCE
Experienced 

Label Weaver. Second shift.
CAMPGAW 

WOVEN LABEL 
201-337-7134

MAINTENANCE
CLEAN UP

To

EXPERIENCED
DATA PROCESSING 

SUPERVISOR
supervise operation of IBM 402,

407, 1050 and related processing 
equipment. Knowledge of advanced 
processing machines preferred. Ex
perience — references necessary. 
Contact personnel manager of

HOLT SYSTEMS
701 N. Broadway 

Gloucester City, N. J.
215-WA 3-5000

(32-38)

SECURITY GUARDS, North Jersey 
area; exp. helpful, but will train.

Good starting salary
contract.

Call (609) 858-8255,
P. M.

with union

between 9-5

(31-37)

MACHINIST
Someone with several years lathe 
and milling machine experience is 
needed in small Berkeley Heights 
plant. Good pay, some overtime. 
No layoffs. Call 201-464-5070 for 
interview.

(31-37'I

(34-38)

MACHINE SHOP
Looking for MACHINIST capable 

of reading blue prints, make own 
setups

For
H.

& operate all machines, 
interview contact
P. PREIS ENGRAVING 

MACHINE CO.
651 U.S. Highway 22, Hillside, N.J

(32-36)

BINGHAMTON, N. Y. I

Povilas Mikalajūnas 1
Mirė balandžio 12 d., š. m. 1

Reiškiame gilią užuojautą jo dviem vaikam 1
mieliems, dukrai Anna Baka ir jos keturiems |
anūkams. Sūnui Alponui Mikalajūnui ir jo trims 1
anūkams. Taippat seselėms ir broliams, gyve- II
nantiems T. Lietuvoje, ir kitiems giminėms ir |
artimiesiems, gyvenantiems Amerikoje. 1

I J. Kireilis B. Kumpan ' 1I O. Kireilienė A. Kumpan 1I V, Kazėnas M. Rasainn 1 UiI J. Stfolis M. Stelman 11I N. Strolienė O. Sdann I II U. Šimoliūnienė A. Maldaikienė I II N. Judikaitienė H. Horsky I II I. Vezis M. Lynn |i|
I H. Vezienė O. Pagiegala I II A. Narbantienė J. Kaminskienė I II J. Žemaitis S. Vaineikis |||
I A. Žemaitienė P. Mačiukas IiiI A. Burt M. Pranskunas III M. Burtienė A. Navalinskas |||
I L. Mainionienė J. Navalimskienė 11I H. žuklenė P. Jasilionienč 11I O. Schultz A. žolynas 11I M. Lužinienė M. Sadauskienė |į|I J. Slesoraitis 0. Wellus II
I E. Slesoraitienė : V. Gaidis ; I II K. Juozapaitienė V. Ewanow I II V. K. Witkowski Florence Ewanow IiiI E. čekanauskienė Walter Keršulis I I1 J. Waicekauskas Bronė Keršulienė I II K. Vaicekauskienė

UNION, N. J.

Walter Siman-Simanauskas
Mirė balandžio 23 d., š. m.

Reiškiame užuojautą jo žmonai Beatrice, sūnui 
Alfred, anūkams, giminėms ir visiems artimie
siems.

Harrison, N. J.
Gegužės 27 dieną įvyks 

LDS 3-čios apskrities kon
ferencija. Vieta: 15-17 Ann 
Street, Labor Lyceum sa
lėje. Kuopos raginamos iš
rinkti ir atsiųsti delegatus. 
Gali delegatus atsiųsti ir 
tos kuopos, kurios prie ap
skrities dar nepriklauso.

Turime labai svarbių rei
kalų aptarti. Šiemet įvyks 
LDS seimas. Reikia apie jį 
pasitarti

Kviečia Komitetas.
J. Stasiukaitis

This is a job doing general clean 
up work in our computer area. 
Must have your own transportation. 
It is a permanent full-time job that 
will give ' you: J

GOOD SALARY, EXCELLENT 
BENEFITS (for you and your fa
mily) JOB SECURITY.

Call 379-4800 or apply in person 
to: Personnel Department.

CHUBB & SON, INC.

TOOL AND DIE MAKERS
Expanding operation creates imme
diate opening for class “A” and 
class “B” toolmakers. Experience 
with molds for plastic injection 
molding. Excellent opportunity for 
right men. HALLER PLASTICS 
CORP. 557 Brook St., Garden City, 
L. I., N. Y. 516-747-8211.

(32-38)

51

An

John F. Kennedy 
Short Hills, N. J. 
Equal Opportunity

Parkway
07078
Employer

(34-36)

CHASER
Art Medallion Manufacturer mov

ing 1 to Danbury, Conn, in June. 
Needs experienced persons. Work 
on Bronze plus some Silver & Gold. 
Must be English speaking, Many 
complete benefits. Good salary. Im
mediate employment. Ask for Vic
tor Lambert

MEDALLIC ART COMPANY 
325 East 45 St., New York City, 

New York 10017
(32.35)

Chef (second), Saucier, vegetables 
cook, swing cook.
Inquiries: C/O Mount Mansfield Co. 

Stow, Vt. 05672 
(802) 253-7311.

(32-35)

BARTENDER. For large country 
club, Summit Short Hills, N. J. 
area. Experience preferred, full 
time, 6 day week. Room and Board. 
Salary open. For interview call Mr. 
Smith at 201-277-01 (X).

' < (34-36)

ka- 
ka-

M. Stensler
? Anna Jamison

F. A. Lupsevičiai
Ch.. Anuškis
T. Stočkienė
O. Slančiauskienė
D. M Burkauskai

Al. T. Makatėnas 
B. Makatenas 
Lillian Novak 
P. L. Vaičioniai 
W. Paulauskas 
Ig. A. Baches 
K. Paciūnas

OPERATORS 
FINISHERS 
BUTTON 

BUTTON HOLES 
BAR TACKING & LAYOUT

PARK AVE. KNITTING MILLS 
401 Park Ave., Brooklyn, 

Telephone 212-852-0740 
(34-36)

OPPORTUNITY. Mold maker, tool
maker, expd. Tool and Die Main
tenance and repair. Form Grinding 
Salary open. Good opport, for right 
person. Call Mr. Mauro, Jamaica, 
N. Y. 212-297-2056.

(35-36)

WORCESTER, MASS.

Dennis M. Harvey
(Tragiškai žuvęs važiuotos nelaimėj jaunuolis)

Reiškiame užuojautą liudėsyj likusiai šeimai 
tėvui Bobby, motinai Florence, broliui Bobby ir jo 
šeimai, močiutei Marijonai 
artimiesiems ir draugams.

J. M. Petkunai
J. K. Sabaliauskai
F. P. Petrauskai
J, B. Jakaičiai
J. H. Raulušaičiai
F. M. Petkūnai
J. J. Demikiai
J. U. Jaskevičiai
J. H. Sharkey

(Florida)
V. K. Žitkai

Šiupėnienei, visiems

M. Sukackienė 
A. Vosiliene 
E. Jusienė 
M. žalimienė 
0. Dudonienė 
M. Yucienė 
A. Margienė 
E. Pilkauskienė 
L4 Ausejienė 
H* Smith

Baltimore, Md.
Gegužės 8 d. toudon 

pinėse supiltas naujas 
pas, kuriame amžinai ilsė
sis mūsų LLD 25 kuopos 
narė Amelia Ekevise (Ja
ke vičienė) . Nuv a r g i n t a
sunkios cukrinės ligos (dia
betes) ir širdies negalavi
mo mirė namuose, kur ją 
prižiūrėjo duktė Virginia 
Katich.

Gyvendama Amelia, kiek 
laikas ir sąlygos leido, bu
vo uoli mūsų parengimų 
lankytoja. Kai įvykdavo di
desni pobūviai, Ji visuomet 
paremdavo.

Velionė buvo gimusi 
Scranton, Pa., bet didesnę 
gyvenimo dalį praleido Bal- 
timorėje. Ji mirė sulaukusi 
71 metų amžiaus. Jos bro
lis Antanas White gyvena and sewin£ machine operators. Sih- 
Scranton, Pa. Baltimoreje 
liko liūdesyje duktė ir žen
tas Katich, trys anūkai, 
trys proanūkiai.

Prie karsto buvo daug 
gėlių, kurių tarpe buvo 
puokštė ir nuo mūsų LLD 
25 kuopos.

Labai gaila, kad mirtis 
taip retina mūsų eilės. Mes 
Amelią minėsime dažnai 
savo sueigose.

TOOL AND DIE MAKER

Person With some experience irt 
progressive die works and form 
grinding. Will train for adaptation 
to our shop requirements. Call for 

Į appointment 20i-688-3658.

WARPER experienced on rayon, 
cotton and nylon. Good pay, steady 
job. Apply: AMERICAN BRAND 
TEXTILE CORP., 35 8th Street, 
Passaic, N. J. 779-8550.

(34-38)

(32-36)

ATTENTION
CABINET POLISHER—REFIN

ISHER. Inside store work or out
side calls, full or part time. Call 
245-6700 for appointment or infor
mation.
BALDWIN PIANO & ORGAN CO. 
922 7th Ave., New York Ci tv 10019 

(32-38)

machinist 1st class only have 
to apply. Overtime, paid hospitaliza
tion, vacation and holidays. Small 
Company relocate in May from Hill
side to Wood AVe., Middlesex. In
quire at Buschneck Machine &Tool, 
415 Florence Ave., Hillside, N. J. 
687-4860. (34-37)

SEWING MACHINE MECHANIC

CABINET MAKERS. Experienced 

in wood and formica wood. New

ark, N. J. Call for appointment: 

201-824-2050. (34-37)

ger and Union Special, mechahic 
girdle factory, Freeport, L. I., N.Y. 
516-868-0800. (35-37)

SHEET METAL MECHANICS

Year round position. Business ex 
panding.

516-333-1616

WOMEN.' Light assembly work. 
Electro-Mechanical devices. Full 
time. No expedience required. Clean, 
pleasant workirtg conditions. Fringe 
benefits, paid holidays, and. vaca
tion. Plant located irt Norwood.
Contact Mr. Pasini. 201-768-8393.

(34-40)

(35-37)

Kuo daugiausia parengtai 
Vinco Duktė j “Laisva*” paramai

lab Technician
Clinical, Capable of Venepuncture, 

Hematology, Chemistry, etc.

516-OR 6-7392
K34-39X



Utas puslapis LAISVE Penktadienis, Gegužes (May) 12, 1972

Stony Brook, L. L
Balandžio 22 d. posun

kios ligos (vėžio) ligoninė
je mirė Pranė Lapienė.JLa 
vonas buvo pašarvotas - -
Jefferson, Davis šermeni
nėje. Balandžio 25 d. velio
nės palaikai buvo nuvežti į 
Washington Memorial ka
pines ir sukremuoti (sude
ginti), o vėliau pelenai bus 
nugabenti į Tarybų Lietu
vą palaidojimui šalia vėl i o 
nes tėvų.

Šermeninėje Pranės kars-

dėjimas vyšnių” ir 
diemedžiu žydėsiu”.

Pranės Lapienės netikėta 
mirtis sukrėtė jos artimuo
sius ir draugus. Dideliame

Aš( Šauniai atšvęstas Aido choro 60-čio jubiliejus Mieste pasidairius
Aido choro 60-mečio Jubi

liejus, įvykęs gegužės 7 d.,
p^t nuliūdime pasiliko velionės J™ecnj .kl\b.e

dukra Nelė ir vyras And
rius Lapė. Lietuvoje pasili
ko brolis ir kiti giminės. 
Prieš dvejus metus velionės 
brolis buvo atvykęs į Ame
riką viešnagėn pas seserį ir 
švogerį.

Į krematoriją lydėjo daug 
mašinų. Visi palydovai bu
vo pakviesti į Elks viešbu
čio restauraną pietums.

Pranė Lapienė buvo A- 
merikoje gimusi, jaunutė 
tėvų parvesta į Lietuvą ir 
ten ji užaugo, mokėsi ir 
paskui mokytojavo.

1929 metais Pranė sugrį
žo į Ameriką. Visą laiką 
gyveno Long Islande. Per 
tūlą laiką, kartu su vyru, 
Babylone užlaikė restaura
ną ir viešbutį. Pradžia gy
venimo Amerikoje, kaip 
daugumas ateivių, buvo 
sunki, biznyje reikėjo įdėti 
daug triūso, nesuskaitomas 
darbo valandas.

Salomėjos Nėris “Kaip žy- Pranė Lapienė Lietuvos 
..... ...... _ klausimu buvo artima sme-

puokštės ir vainikai. Kars
te, ant gražios skarytės, 
spindėjo žibuoklių žiede
liai, katruos iš Lietuvos jos 
draugė atsiuntė jau Pranei 
mirus.

šermeninėje, prieš išly
dint, trumpai pakalbėjo lai
kraščio
torius Jonas Valaitis 
Suffolk county Lieti 
Klubo pirmininkas Juozas 
Giedraitis.

Krematorijoje Jonas Va
laitis paskaitė Jono Meko 
eilėraštį “Žeme Žeme” ir

“Vienybės” redak- 
ir

U7L i? V A ' • 9 toniniam režimui. Ji gabiai What S 10111* Upinion' ‘vartojo plunksną, tampriai
- . ’bendradarbiavo savaitraš-
Some time ago there was 

an official letter in our 
mail. It was from Albany 
from the Legislative Advi
sory Committee asking — 
“What’s your opinion?” 
There were many questions 
to be answered like — “Do 
you feel the state should 
provide more allowances 
for senior citizens such as 
tax exemptions and medi
cal benefits?” or “Do you 
believe that insurance com
panies should be allowed to 
cancel auto insurance solely 
because a driver is getting 
old?”and others.

Very often people don’t 
bother filling these blanks 
otit. It goes into the waste 
basket with other “junk.” 
But not to respond to your 
Assemblyman is wrong, ve
ry wrong. To answer is the 
way to be heard, to have 
our say about making the 
laws. We have elected him 
and he is the one voting 
for us.

In that letter our Assem 
blyman Alfred A. Delli Bovi 
says: “Many important and 
crucial issues will be consi
dered in Albany this year 
and I am sending you this 
questionnaire so that T can 
better reflect your wishes 
on these matters. Your res
ponses to these questions 
are very important because 
they will enable me to better 
know and serve you in the 
Assembly.”

Perhaps the most serious 
problem facing us today is 
the dramatic rise in crime. 
We have become prisoners 
in our own homes as a re
sult of the muggings, rob
beries, assaults and holdups 
which have m|ade our 
streets and subways battle
grounds. And an outbreak 
of burglaries has made 
even staying at home rlisky.

To serve our district bet
ter and improve the flow 
of communication about lo
cal issues there is a Legis
lative Advisory Committee. 
Periodic meetings are held, 
and you are invited. The 
office is located at 119-06 
101 Ave. near Lefferts Blvd. 
It is open Monday through 
Friday from 12 noon to 4 
p.m.; Thursday evenings 
from 7 p.m. to 9 p. m., and 
Saturdays from 11 to 1 p.m.

Use

tyje “Vienybė”, greit įsi
jungė į tautinį yeikimą, da
lyvavo svarbesnėse tautinė
se sueigose.

Pokario metu, kada iš 
Vokietijos pradėjo masi
niai į Ameriką atvykti taip 
vadinamieji dypukai, La
pienė buvo daugelio jų rū
pestinga globėja. Daugeliui 
ji siuntė iškvietimus, atvy
kusius globojo savo namuo
se. Iš Lietuvos daugumoje

Apie Lietuvius
Muzikė Daratėlė Mure- 

lienė buvo pasiruošusi at
vykti į Aido Choro jubilie
jinį pokilį, bet turėjo pasi
duoti tą dieną į ligoninę ty
rinėjimui sveikatos.

Draugai Mūreliai dabar 
gyvena netoli Philadelphi- 
jos.

Linkime Daratėlei greit 
sustiprėti ir atlankyti mus, 
kai bus kitas koks nors mū
sų parengimas.

Visi gerai pažįsta Miką 
Detroitietį (Miką Masį), 
jeigu ne asmeniniai, tai per 
jo raštus mūsų spaudoje. 
Jam sukaks 80 metų am
žiaus gegužės 22 d. Jo duk
ra Stefanija, j kuri irgi 
mums visiems gerai žino
ma, tėvelį pagerbs labai 
puikiai. LLD 52 kuopos 
vardu ruošiamas jam pa
gerbimo vakaras gegužės 
25 d., bet visas išlaidas už
mokės Stefanija, o pelnas 
skiriamas spaudai. Gerai, 
kad. kuopos vardu ruošia
mas pagerbimas — Mikas 
buvo pirmas iždininkas, kai 
kuopa buvo suorganizuota 
Detroite 1916 metais.

Mikas buvo sunegalavęs, 
teko pagulėti ligoninėje, bet 
dabar jau randasi namuo
se, ir esu tikra, kad prie
žiūroje mielos žmonos Te
ofilės ir dukros Stefanijos 
greit sustiprės.

Mes laisviečiai norime 
' prisidėti prie visų Miko 
draugų su linkėjimais jam 
ilgiausių metų. Ieva

Pramogų Kalendorius
Federalinė džiurė apkal

tino 14 narkotikų agentų. 
Jiems bausmė bus paskirta 
birželio 14 d.

dainų mylėtojai” ir “Lietu
vos Moterų ir Vyrų chorai- 
Aidas”. Šios brangios ir 
reikšmingos dovanos gau
tos iš tėvynės bei karšti 
sveikinimai nuo menininkų
— dainos mylėtojų, niekuo
met neišdils iš aidiečių min
čių. Aidiečiai visa tai di
džiai įvertina ir už tai nuo
širdžiai dėkoja.

Toliau sekė pirmoji Jubi
liejinio koncerto dalis, ku
rią atliko Aido choras ir so
listai.

Aido choras atliko “Svei
ki broliai dainininkai” — 
L. Eremino, “Finale” iš ope
ros “Birutė” — M. Petrau
sko, “Sirpsta noksta avie
tėlės” iš “Grigučio”, “Ant 
Nemuno kranto” —B. Dva- 
rionio. Atliko popurį an
glu kalboje: “This Land 
is Your Land” — W. 
Guthrie, “Blowin in the 
Wind” (solo partiją atliko 
V. Bekeris) ir “We Shall 
Overcome”. Solistai: N. 
Ventienė dainavo W. Žuko
— “Padainuočiau” ir A. 
Iešmantą — “Tu nebarki 
manęs” — iš “Grigučio”. 
Aido chorui dirigavo M 
Stensler ir akompanavo 
buvusi Aido choro mokyto
ja B. šalinaitė.

Malonu buvo pasiklausy
ti gražių komentarų apie 
Aido choro ir solistų atlik
tas dainas, girdi, aidiečiai 
dar gali gerai ir harmonin
gai sudainuoti..

Baigiant apie pirmąją 
koncerto dalį aprašymą, 
pravartu pasakyti, kad 60- 
mečio Jubiliejinės progra
mos viršelį apipavidalino 
dailininkas Robertas Feife- 
ris. Iš pasikalbėjimų su 
svečiais atrodo, kad visi gė
rėjosi šia programa.

(Tąsa sekančioje laidoje)
H. Feiferienė

Gegužes 27 d.
Maspeth, N. Y., visais at
žvilgiais buvo sėkmingas. Iš 
anksto aidiečiai planavo 
kaip geriau būtų pravesti 
šią reikšmingą choro su
kaktį, dirbo ir stropiai mo
kėsi dainas. Šiandien jie 
gali pasidžiaugti savo dar
bų rezultatais.

Sugužėjo pilnutėlė salė 
svečių ir buvusiųjų aidie
čių. Asilankė ir kažkurie 
buvusieji Aido choro moky
tojai ir akompanistai. Iš 
Washingtono atvyko Tary
bų Sąjungos Pasiuntinybės 
konsuliarinio skyriaus an
trasis sekretorius Ed. Juš- 
kys su žmona Aldona ir 
“Moscow News” korespon
dentas prie Jungtinių Tau- 

!tų A. Sinkevičius su žmona 
Zinaida. Malonu buvo ma
tyti daugelį senai nematy
tų veidų. Visi buvo paten
kinti, linksmi ir geroje nuo
taikoje.

Salėje virš scenos kabojo 
dailininkės Ilsės Bimbienės 
nupieštas lozungas: “1912— 
Aido choro 60-mečio Jubi
liejus 
apvalūs stalai, užtiesti rau
donomis staltiesėmis ir pa
puošti gėlėmis. O mūsų ai
diečiai, dėvėdami tautinius 
rūbus, pridavė visam vaiz
dui pilnumą ir nuostabią 
šventišką nuotaiką.

Aido choro pirm. J. Gry
bas, pasveikinęs atsilankiu
sius svečius, pristatė ger
biamą svečią Ed. Juškį, ku
ris, pasveikinęs Aido cho
rą, su 60-mečiu, perskaitė 
sveikinimus nuo Lietuvos T.

LTSR liaudies meno rūmų 
ir nuo vyriausiųjų Dainų 
Švenčių dirigentų. Po taip 
reikšmingų ir jaudinančių 
sveikinimų pasirašo įžymūs 
menininkai, Dainų švenčių 
dirigentai ir vadovai. Esu 
tikra, kad tuo momentu 
kiekvieno aidiečio širdyje 
labiau suliepsnojo meile 
prie tėvynės. Po to, ger
biamas svečias suteikė dar 
didesnį siurpryzą, įteikda
mas aidiečiams nuo Lietu
vos kultūras darbuotojų

Penki miesto Housing 
Authority inspektoriai areš
tuoti ir kaltinami ėmimu 
kyšių ‘ iš kontraktorių.

24 policistai apkaltinti už 
apsaugojimą įvairių gemb- 
lerių. Leitenantas Hueston 
nusišovė.

Miesto k o n t r o 1 i e rius 
Beame sako, kad 10 bilijo
nų dolerių biudžetui reikia 
gauti iš valstijos 40 milijo
nu doleriu, v C

East Harlemo 102 mo
kykloje 9 metų amžiaus mo
kinė buvo išprievartauta.

Policijos departamentas 
paskyrė 17 moterų vairuoti 
policijos automobilius.

Brooklyne fede r a 1 i n i s 
teismas nusprendė, kad 
Housing Authority projek
tuose nuomininkai turi mo
kėti pakeltą ,7.5% nuomą.

- 1972”, Sustatyti

bčgo lengvai ten gyvenan- g Kn|,f]1.„s Ministprii(w 
t-iaii fai otvvta i AmnriVn IY.U1LU1 OS IVllnlSienjOS.tieji, tai atvykę į Ameriką 
taip pat tikėjosi visokių pa
tarnavimų, poniškų privi
legijų. Šeimininkė labai nu
sivylė atkeliavusiais “sve
čiais”. Net per spaudą pra
dėjo kaltinti kai kuriuos 
“vargšus pabėgėlius”.

Kiek atslūgus kasdieninio 
gyvenimo tempui, Pranė 
pradėjo rašyti savo patyri
mus iš naujai pradėto gy

nimo Amerikoje, — ypač 
ie savo nusivilimą dau- 
mos dypukų poelgiais.
Gaila, kad taip netikėtai iš Lietuvos žemės padarytus' 

mirtis išrovė iš gyvųjų tar- medalius su reljefiniu api- 
i ir sekančiu 

“Niujorko Aidui 
60 - Tarybų Lieuvos Dainos 
Mylėtojai”. Tuos gražiuo
sius medalius aidiečiams iš
dalino A. Juškienė ir Z. 
Sinkevičienė. Atrodė, kad 
jau ir viskas, bet štai pasi
rodo scenoje A. Sinkevičius 
su dviemis plačiomis juos
tomis, kurios prisiųstos iš 
Lietuvos ir paskirtos ap
juosti visus aidiečius. Aiš
ku, tas neįmanoma, todėl ta
po apjuosti choro pirminin
kas J. Grybas ir mokytoja 
M. Stensler. Juostose įausti 
užrašai: “Tarybų Lietuvos

po pačiame gyvenimo žydė- pavidalinimu 
jime asmenybę, turinčią ’užrašu: 
dar daug kūrybinių siekių. 
Jos pradėtas darbas pasili
ko neužbaigtas. Be abejo, 
velionės dukrelė Nelė, bū
vant tampriai susirišusiai 
su žurnalistika, pasistengs 
užbaigti savo mamytės pra
dėtąjį darbą. To jai linkiu.

K. Petrikienė

Bonna. — Vakarų Vokie
tijos kancleris Brandtas 
siūlo parlamentui dabar 
svarstyti sutartį su Lenkija 
ir Tarybų Sąjunga ir už 
keleto dienų užgirta.

RICHMOND HILL, N. Y

»

LIŪDNAS PRISIMINIMAS

Mike Yakstis
Mirė gegužės 16, 1967

Jau penkeri metai kai mirė mano mylimas vyra® 
Motiejus, Liūdime mes jo visi. Ilsėkis ramiai 
Cypress Hills kapinėse.

Marcelė Yakštienė, žmona
Anne,
Antanas ir Lillian,

(sūnus ir marčios)
Susan, anūke.
Pranas Jakštis, brolis

ferencija., 10 vai.ryto 
resas: 15-17 Ann St., 
rison, N. J.

kon- 
Ad- 

Har-

Pranešimas
LLD 2-os apskrities kon

ferencija įvyks gegužės 21 
d., 11 vai. ryte, Lietuvių 
svetainėje, Harrison, N. J.

LLD kuopos išrinkite de
legatus į konferenciją.

Sekr. A. R.

Washingtonas. — Nacio
nalinės Farmerių unijos at
stovas Barton senatiniam 
subkomitetui r a p o r t a vo, 
kad tarp farmerių trūksta 
gydytojų. 119 pavietų ir 1,- 
000 miestelių neturi nei po 
vieną gydytoją.

Vaistinių ir ligoninių tar
nautojų unija užgyrė de
mokratų prezidentinį kan- 
datą McGovern.

Areštavo du rabino Ka- 
hanės 
ristus 
binių

sekėjus žydus tero- 
už puldinėjimą tary- 
diplomatų.

Rep.

Iš priežasties sunkios li
gos, parsiduoda 4 šeimų na
mas (Su rakandais, už pigią 
kainą. Kas iš lietuvių ren
giasi persikelti gyventi Flo
ridoj, gali gauti pelningą 
pirkinį. Namas netoli nuo 
Centro miesto, geroj vietoj. 
Kaina $48,000. Lietuvis ga
li gauti nuolaidą. Kreipkitės 
pas: Walter Lack, 135 N.E. 
41st St., Miami, Fla. 33137. 
Globėjo telefonas 751-0454.

( 30-35)

Klaidos atitaisymas
Pernai išleistame “Lais

vės” 60-mečio atžymėjimui 
Albume yra įsiamžinę du 
puikūs laisviečiai broliai 
Bečiai — Ignas ir Povilas. 
Per klaidą po jų nuotrau
komis klaidingai padėti 
vardai. Po Povilo nuotrau
ka padėtas Ignais, o po Igno 
—Povilas. Labai atsiprašo
me draugus Bečius už šią 
nemalonią klaidą.

Nicosia. — Kipro moky
tojai paskelbė streiką. Jie 
prisidėjo prie raštinių dar
bininkų streiko, kuris api
ma 20% visos darbo jėgos. 
Reikalauja didesnio atlygi
nimo.
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Motery Klubo narėms
Trečiadienį, gegužės 17 

d., 2 vai. popiet, įvyks Niu
jorko Lietuvių Moterų Klu
bo susirinkimas, Laisvės sa
lėje, ' 102-02 Liberty Avė., 
Ozone Park, N. Y. ■

Dalyvaukime visos. Mus 
pavaišins, po susirinkimo, 
mūsų geros klubietės A. 
Zeidatienė ir M. Yakštienė.

Pirmininkė

Pranešimas
OZONE PARK, N. Y.
LDS 13 kuopos susirinki

mas įvyks šeštadienį, gegu
žės 13, Laisvės salėje. Pra
džia 3 vai. popiet. Svarbu 
visiems nariams dalyvauti, 
nes bus LDS Centro valdy
bos ir seimui delegatų rin
kimas. Po susirinkimo jau
nasis Briedis parodys gra
žius filmus iš savo kelio
nių. Gali ateiti ir pašaliniai 
filmų pamatyti.

Valdyba

NEW YORK PREMIERE, MAY 18
ARTKINO PRESENTS 

ANTON CHEKHOV’S
World Acclaimed Classic

“Uncle Vanya”
Sovscope, in color

Starring:. INNOKENTY SMOKTUNOVSKY 
SERGEI BONDARCHUK 
IRENA KUPCHENKO

Director: Andrew Mikhalkov Konshalovsky
JU 

An adaptation for the screen
Original Russian dialogue, with English subtitles

REGENCY THEATRE
Broadway and 67th St. (near Lincoln Center) 

Telephone: SC 4^3700 — Continuous showings

Mes padidinom mūšy štabą, kad galėtų greičiau išsiųsti 
paketus. Greitai siųskite savo paketus mums 

o mes viską sutvarkysime.

PAKETAI-DQVANOS
Į TARYBŲ SĄJUNGĄ SENA PASITIKIMA FIRMA 
Tarnauja ir toliau savo nuolat augančiai klijentūrai 

40 metų egzistencijos tradicijose
Jei Jūs esate vienas iš tūkstančių mūsų patenkintų 

klijentų mes dėkojame Jums už palaikymą.
Jei nesate mes kviečiame išbandyti mūsų patarnavimą 

ir Jūs būsite mums dėkingi.
Tos pačios dienos eiga Paštu gautiems paketams

Dėl naujausių katalogų ir paskutinių nuostatų 
kreipkitės į: :

GLOBE PARCEL SERVICE, INC.
PRISIJUNGĘ SU PODAROGIFTS, INC. 

723 WALNUT STREET PHILADELPHIA, PA. 19106 
Phone (215) 935 3455

Atydos! Naujas adresas—New York Central Office: 
240 Filth Avenue, New York, N. Y. 10001 

tarp 27 ir 28 gatvių. Subway iki 28th Street BMT, EE ir RR 
Busals Num. 1, 2, 5 ir 15

Telephone (212) 725-2449
mūsų atstovybę bei skyrių:
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arba į bet kurią
BALTIMORE, MD. 21224 
8206 Eastern Avenue 

DI 2-2374
CHICAGO. ILL. 60622
2242' W. Chicago Ave.

BE 5—7788
CLEVELAND. OHIO 44119 
787 East 185th Street 

486-1886
DETROIT MICH. 48210 
6460 Michigan Avenue 

TA 5-7560
ELIZABETH, N. J. 07201 
956A Elizabeth Avenue 

354-7608
HAMTRAMCK, MICH. 48212 
11415 Jos Campau Avetiue 

865-6850
HARTFORD. CONN. 06103 
11 Charter Oak Ave. 

249-6255
KANSAS CITY, KANSAS G6102 
18 So. Bethany 

AT 1-1757
LOS ANGELES, CALIF. 90026 
2841 Sunset Blvd. 

382-1568
MIAMI, FLA. 88188 
6405 Blscayne Blvd. 

FR 9-8712
MINNEAPOLIS, MINN. 55418 
2422 Centrai Ave., N. E.

Telephones (612) 788-2545
NEW BRITAIN, CONN. 06052 
97 Shuttle Meadow Ave.

224-0829 y

NEW YORK, N. Y. 10008 
101 First Avenue

OR 4-8980
OMAHA, NEBR. 68107 
5524 S. 82nd SI. 

781-8577
PARMA, OHIO 44184 
5432 state Road 

749-8088
PHILADELPHIA, PA. 19123 
1018 N. Marshall Street 

WA 5-8878
PITTSBURGH, PA. 15222 
846 Third Ave. 

GR 1-3712
ROCHESTER, N. Y. 14621 
688 Hudson Ave. 

BA 5-5928
SAN FRANCISCO, CALIF. 94122
1286 — 9th Avenue

LO 4-7981
SEATTLE WASH. 98108 
1512 N. 89th St.

ME 3-1853
SOUTH BOSTON, MASS. 02127 
890 West Broadway 

AN 8-8764
SOUTH RIVER. N. J. 08882 
168 Whitehead Ave.

257-2118
TRENTON, N. J. 08611
730 Liberty Street

LY 9-916.3
VINELAND, N. J. 08360
Parish Hall
West Landis Ave.

(609)691-8423
WORCESTER, MASS. 01604 
82 Harrison Street 

798-8847
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